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له آصلى اهللا عليه وسلم وعلى الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد

وصحبه وسلم أجمعين

صفاتكلله- عزّوجل–اهللافكالم،لىاوتعسبحانهاهللاكالمعننتكلمفإنناالتفسيرعنتكلمناإذا- 
.وتعالىسبحانهذاتهكمالمنكمالهوتعالىسبحانهاهللافصفاتوالجاللالكمال

الظلماتمنالناسبهليخرجنبيهإلىاهللاأوحاهالقرآنهذاألنبمكاناألهميةمنالتفسيرعلىاإلقبال- 
:وتعالىسبحانهاهللايقول،الروحوهوالنورفهوالنورإلى

                       
         ﴿األنعام﴾

وقال تعالي         ﴿النور﴾

.- وجلعزَّ–اهللاإلىالقُرُباتأعظممنفهذهالعلمطلبعلىاإلنسانأقبلإذا- 

ألنأعظمبلنيتهفيكانماالتوفيقومنالخيرمنيحصلواإلنساننيةمنلهفالبد،قُربىالعلمكانوإذا
" .األكرم" تعالىأسماءهمنبلأبدامساوياعطاءايعطيال–وتعالىسبحانه–اهللا

بمثلاآلخرةفيالوالدنيافيشرااإلنسانحصلوما..النيةحسنبمثلخيرااإلنسانحصلما: " العلماءيقول
" .النيةسوء

" .النيةحقرتهكبيرعملورُبَّ،النيةعظمتهصغيرعملرُبّ: " الثوريسفيانيقول

:اهللارسولعن-عنهاهللارضي–هريرةأبوحديثمنالصحيحينفيجاءماوالدليل

الحتىالمسلمينعنالجذعهذاألنحينواهللا: فقالشوكجذعفوجدبطريقمرالرجلهذا،إسرائيلبنيمنمؤمنرجلذكر" 
" الجنةوأدخلهلهاهللافغفرلهاهللافشكر،يؤذيهم

.النيةمِظَبعِمَظِعُجراألأنشكال؟ األجرمَظَعَالذيفما- 

.- وتعالىسبحانه–باهللالجهلأذىهواألذىأعظمأنشكالالعلمطلبوفي

" المجاهدوهذا، المنفقوهذا، القرآنقاريءأوعالم" ثالثةالناربهمتسعرمنأولعنمسلمحديثوفي
.النيةفيالتهمةوهنا،النيةحقرتهعظيمعملفهذا



 
.النجاةسبيلعلىمتعلمايكونوأن، هللاقربىالعلمهذايجعلأن- 1

"الجنةإلىطريقابهلهاهللاسهل..علمافيهيلتمسطريقاسلكمن" :اهللارسولقال

الدفاعإلىأو–وتعالىسبحانه–اهللادينإلىالدعوةمنيمكنهمكانفيوضعوإذا، الزاديحصلأن- 2
.الشريعةتندثرالوحتى،الدينعن

: - وتعالىسبحانه–اهللاقال

       ...﴿ يوسف﴾

 

يعلمالكتابفييفرطلمأنهيعلماهللاعلمعلىمشتملوأنهبعلمهأنزلهاهللاأنيعلملماالمسلماإلنسان
:- وتعالىسبحانه–اهللايقول..اإلنسانخلقالذيأنه

          ﴿ امللك﴾

.واالخرةالدنياسعادةتحصيلفييصلحهبماكذلكأعلمواهللا

القرآنحولالشبهاتبعضالمشركونوذكر، والنوروالهدايةالسعادةفيهالعلمعلىالمشتملفالقرآن
:فقالوا

           ﴿ الفرقان﴾

: عليهم–عزوجل–اهللارد

                  ﴿ الفرقان﴾

،األرضعلىيمشيقرآنًااهللارسولكانولهذاالحياةفيالسعادةسرهوفبذلك،بالقرآنالرسولجاء- 
.القرآنإالصبغةيرتضيولم،القرآنخلقهوكان

فتراتعاشواوإنالناسأسعدصارواالقرآنإلىاهللاهداهمولماعظيمضيقفياإلسالمقبلالصحابةكان- 
.والفقرالضيقمن

: العزيزكتابهفياهللايقول،الكريمالقرآنفييسعدهاماللنفساهللاخلق- 



                            
    ﴿ النحل﴾

.واآلخرةالدنيافييشمل: التفسيرأهلقال

الوحيوكل،السعادةطرقلهبهأبانماوالوحيالهدىمنأنزلآدم–وتعالىسبحانه–اهللاأنزلماأول* 
.السعادةطريقهوإنماتباعارسلهعلىاهللاأنزلهالذي

وجنتيبستانيإنما،؟أعدائيبييفعلماذا: " القلعةسجنفيسجنعندماتيميةابناإلسالمشيخقال* 

"––نبيهوسنةاهللاكتاب،صدريفي

:عزوجلاهللاقال، يةداالههذهالتخاذيصلحالكلليس* 

       ﴿ البقرة﴾

الونفسه،لهمهيأقلبهوجعل،حسنبقبولفتقبله،اهللاكالمهذاأنصدقلمنإالالهدايةهذهتكونفال
القرآنذميمةصفاتمننفسهفيركبماوال،األهواءمننفسهفيماوالاألباءعليهوجدماعليهاتطغى

.حياتهلإلنسانويصفوهذاكليزيحأنعلىقادر

:تعالىقال" نقصأوبزيادةقامإالالقرآنيجالسأحدمنما" قتادةقال= 

                         
       ﴿ التوبة﴾

الناسبعضيقصر،وسيلةهيوإنماغايةليستالتالوةفقضية،التالوةمجردأقوامعلىاهللاعاب
.فقطالقراءةعلىيقصرهامنالقرآن،وهناكوقراءةالمدارسةفضلفيالواردةالنصوص

تعالىقولهفي      ﴿ االتباعالتالوةمعانيفمن.اتباعهحقيتبعونهأي﴾البقرة.

" .والدراسةالتالوةبينالتوازن" األموربينالتوازنعلىالقدرةهو: التوفيق- 

تحذروماخيرمناآلياتترشدهوما،ومحاسنهأسرارهومعرفة،القرآنفيالمعانيبمعرفةإاليكونالالتدبر- 
.وأخالقوإيمانعقائدمنفيهاوما،شرمنفيه



قال،اتباعهودونمعانيهمعرفةدونكتبهمتالوةعلىاالقتصاروهياألممآفاتمنعظيمةآفةاهللاذكر- 
: تعالى

              ﴿ البقرة﴾

.تالوتهإال.. أيأمانيّإال: المفسرونقال

:هياألصليوأاألولبالمعنىمقصودةنهاأالعلماءذكرالتيالممدوحةالتالوة* 

"واليحرفوهحاللهويحلونحرامهيحرمون" وغيرهمامسعودوابنعباسابنقال

يذهباهللايارسولكيف: زيادفقال،العلمذهابأوانهذاوقالالسماءإلى– – اهللارسولنظر: لبيدبنزيادقال" أحمدحديث
الكنتإن،زيادياأمكثكلتك: - – الرسولعليهفرد،القيامةيومإلىألبنائهمأبنائناوسُيقرأهأبنائناويقرأهالقرآننقرأونحن؟؟العلم
" .نفعهمفمابهميعملواولمبأيديهمواإلنجيلوالتوراةوالنصارىاليهودهؤالءأليس،المدينةأهلفقهاءمنأعدك

" .عمالتالوتهاتخذتولكنبهليُعملالقرآنأنزل" السلفبعضقال

" وعلمهالقرآنتعلممنخيركم" - –الرسولحديثففي

.القرآناتباع–.     القرآنتدبر–.        القرآنفهم-:  فيهايدخل

:- –اهللارسولقال* 

،الرحمةوغشيتهم،السكينةعليهمنزلتإال،بينهمويتدارسونهاهللاكتابويتلون،اهللابيوتمنبيتفييجلسونقوممنما" 
" .عندهفيمناهللاوذكرهم،المالئكةوحفتهم

.منهبدالأمروهو،المقاصدمنمقصدفالتدارس

.- وتعالىسبحانه–اهللارضىإلىالوصول:الشرعيةالعلومغاية- 

".الخشية..العلمغاية" عمرابنعبداهللاقال- 

بذلكيكونالكريمالقرآنمدارسةخاللمنالعلموتحصيل،بالخوفالمختلطالعلمهو: الخشيةتعريف
.خشية

 

..حناجرهميجاوزوالالقرآنيقرأمنإلى..بهيعملوالالقرآنيقرأمنإلى

.القلبإلىيصلالأي..الحناجريتجاوزالولكنهمنهويكثرونتالوتهيحسنونأقوام––الكريمالرسولذكر



: - وجلعز–اهللاقال

        ﴿ الصافات﴾

             ﴿ الزخرف﴾

.األمرهذافيكانعماسيسألامريءفكل



وكان،العكسأويسمع––والنبييقرأجبريلأن،رمضانكل––الرسولمعالقرآنجبريلمدارسةفي

.المُرسلةالريحمنأجودالقرآنمدارسةعند––النبي



"يبذلأنبدفالاهللاكالميفهمأنأرادإذااإلنسان" : تيميةابنيقول

:تعالىقال

               ﴿ آل عمران﴾

.كاملفكروإنتاجالمناهجمدارسة: المدارسة* 

 

.بلسانهمالقرآنونزللغةأهلالصحابةألنكلهالقرآنيفسرولممات––الرسول- 

.موضعهغيرفيالقرآنينزلالحتىالعرببلغةالقرآنتفسيرالمهممن- 

؟؟الواقععلىالقرآنإنزالوكيفية؟؟القرآنمعالتفاعلكيفية- 

.وهداهبركاتهمنذلكبعدماعلىحصلبهالعلموهواألصلقدممن- 

" :األدب"منزلةالسالكينمدارجفيالقيمابنقال

،واقعهعلىويسقطهويتدبرهوتعالىسبحانهاهللاكالميقرأالذيهونجاتهاعلىالعامل،لنفسهوالناصح" 
".جارةياواسمعيلكِفالحديث،فبانواكانوابقوماختصنآالقرهذاأنيظننوال

:تعالىقولهفيفمثال؛مناواحدكلتخاطبالقرآنفيآيةكل- 

               ...﴿ املائدة﴾



تقيمواحتىشيءعلىلستماإلسالمأهلياقلأيضافالمعنىالخطاببهذامعنيينغيرالمسلمونفهل
.القرآن

ذروةوهومقدماتلهايقدمأنلإلنساندفالب،العبدإليهيصلماخاصةوهو،سعيمنلهبدالالتوفيق* 
.والتدبرالتعلم

يُحتضروهومالكاإلمامبهتكلمماأخر*     …﴿ الروم﴾

:تعالىاهللاقال، التوفيقتحصيلإلىالناسإرشادكيفية* 

               ﴿ الليل﴾

النارعنويبعدهالجنةإلىيقربهعملعن––النبيسألعندما،ماجةوابنالترمذيفيمعاذحديثوفي

" .عليهاهللايسرهمنعلىليسيروإنهعظيمعنسألتلقد" فرد

،- عزوجل–اهللابتيسيرإالهدايةإلىيوفقوالطاعةاإلنسانإلىتيسرال: الحديثمنالعملقبلمافائدة* 
.الملكإلىفيلجأ

.القلوبعلىتأثيرلهفالدليلوالدليلالحجةبمعنىالقرآنفيالسلطانلفظ* 

:- عزوجل–اهللاقال،الضاللأسبابعندهكانتإذاإالإنسانايضلالاهللا* 

        …﴿ الصف﴾

،الجنةفيمرافقتكاسألك: رييعةقال،ربيعةياسالني: لهقال،- –اهللارسوليخدمكانعندماربيعةبنكعب* 
.السجودبكثرةنفسكعلىعنيأف––النبيلهفقال

.الهدايةطريقفيوسعيهاإلنسانبذلمنبدفال* 

" اهللاعظمماحقرفقدمنهخيراأوتيأحداأنفظنالقرآنأوتيمن: " - - النبيقال= 

.الواقععلىوإنزالهومدارستهتالوتهأوتيأي،القرآنأوتيومعنى

أبواإلمامقصةفيكما،والقدرالقضاءوقتفيالواقععلىإنزالههوالكريمنرآالقأهليُعطاهماوأعظم
: قولهإاللهسمعماجلدهليسلخيهوديبجزارالفاطميونأتىعندماالنابلسيبكر

       ﴿ اإلسراء﴾

الثباتإلىيؤديالصحيحالفهم.






